
Введено в дію 

Наказом ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка 

від 31.07.2020 № 283 

 

РІШЕННЯ  

вченої ради Луганського державного університету внутрішніх справ 

імені Е.О. Дідоренка від 30 липня 2020 року (протокол № 13) з питання 

порядку денного «Про початок 2020-2021 навчального року» 

 

Вчена рада з питання порядку денного «Про початок 2020-2021 

навчального року»  

 

УХВАЛИЛА: 

1. Заслухану інформацію взяти до відома 

2. Розпочати навчальний рік для курсантів 2017, 2018, 2019 років 

набору з 3 серпня 2020 року. Протягом серпня організувати вивчення  

спеціальних та практикоорієнтованих навчальних дисциплін. Відповідно, 

канікули для зазначених осіб, перенести на грудень 2020 року.  

Термін: серпень 2020 Відповідальні: навчально-методичний 

відділ, Факультет підготовки фахівців для 

підрозділів Національної поліції, кафедри 

факультету підготовки фахівців для 

підрозділів Національної поліції 

3. Для курсантів 2020 року набору навчальний рік розпочати з 1 вересня 

2020 року (проведення табірного збору).  

Термін: липень 2020 Відповідальні: навчально-методичний 

відділ, Факультет підготовки фахівців для 

підрозділів Національної поліції, кафедри 

факультету підготовки фахівців для 

підрозділів Національної поліції 

4. Практику для курсантів 2019 року набору, які навчаються за 

спеціальністю 081 «Право» провести у серпні 2020 року на базі ЗВО. Після 

завершення практик організувати проведення захистів звітів практик з 

елементами поліцейського квесту. 

Термін:  серпень 2020 Відповідальні: Факультет підготовки 

фахівців для підрозділів Національної 

поліції, навчально-методичний відділ, 

кафедра спеціальних дисциплін та 

домедичної підготовки факультету 

підготовки фахівців для підрозділів 

Національної поліції 



5. У зв’язку з початком навчального року з 3.08.20202 скорегувати 

терміни проходження первинної професійної підготовки для курсантів, які 

навчаються за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». 

Термін до 1 серпня 2020 Відповідальні: Факультет підготовки 

фахівців для підрозділів Національної 

поліції, навчально-методичний відділ, 

кафедра спеціальних дисциплін та 

домедичної підготовки факультету 

підготовки фахівців для підрозділів 

Національної поліції 

6. У зв’язку з необхідністю розпочати навчальний рік з 3.08.2020 

затвердити обсяги навчального навантаження науково-педагогічним 

працівникам, задіяним в освітньому процесі підготовки курсантів 2017, 2018, 

2019 років набору у серпні 2020 року. 

Термін до 31 липня 2020 Відповідальні: Факультет підготовки 

фахівців для підрозділів Національної 

поліції, навчально-методичний відділ, 

кафедра спеціальних дисциплін та 

домедичної підготовки факультету 

підготовки фахівців для підрозділів 

Національної поліції 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора  

університету Кіма В.Р. 

Результати голосування: «за» - одноголосно (16 голосів). 

 

 

Голова вченої ради                          о/п                                        М.В. Карчевський 

 

Учений секретар                            о/п                                               В.В. Коваленко 


